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පිටුව
2022 ජනවාරි 27 බ්රහස්පතින්දා

ක�ොළඹ විශ්ව විද්යා ලකේ සම �ො ලීන ඉන්දි
යොනු අධ්ය යන මධ්ය ස්ො නකේ (CCIS) 10 ්වැනි 
සං්ව තස රය හො ඉන්දි යොකේ 75 ්වැනි නිද හස 
සං්ව තස රය නිමි තකතෙන් සංහල මොධ්ය මොස� 
විද්වත කදශන මොලෝව අද (27) පස්වරු 4.00ට 
ක�ොළඹ විශ්ව විද්යා ල යීය පශ්ොද උපොධි පීඨ 
සභො ගො ර කේදී ආරමභ කේ.   

'ඉන්දි යොනු සොහි ත්යය පිළි බඳ විද්වත �ථි
�ෝව' යන මැකයන් ආරමභ ්වන කම කදශන 
මොලොකේ පළමු කදශ නය ‘ ප්ො�ෘතෙ සොහි ත්යකේ 
අලං �ො රය‘ ශ්රී ජය ්ව ර්ධ න පුර විශ්ව වි ද්යා ලකේ 
සංහල හො ජන ස න්නි කේ දන අංශකේ කයෙෂඨ 
මහො ් ොරය රතන සරි අරං ගල විසන් ප්ව ත්වනු 
ලබයි.  

ක�ොළඹ විශ්ව වි ද්යා ලකේ උප කු ල පති 
කයෙෂඨ මහො ් ොරය ්න්්රි�ො එන්. විජ ය රතන 
මහ තමි යකේ සහ ශ්රී ලං�ොකේ ඉන්දීය මහ 

ක�ොම සො රිස �ොරයො ලකේ ස්වොමි විකේ �ො
නන්ද සංස�ෘ ති� මධ්ය ස්ො නකේ අධ්යක්ෂ 
ආ්ොරය කර්වන්ත වික්රම සං කේ ප්්ධො න ත්ව
කයන් කම උතස ්වය පැ්වැතකේ.   

කම සඳහො උන න්දු ්වක දක්වන කරේක්ෂ �
යන්ට Zoom, Facebook සහ YouTube හරහො 
ද කම අ්ව ස්ො ්වට සහ භොගි විය හැකිය. ඉන්දි
යෝව සහ ශ්රී ලං�ෝව අතෙර අධ්ය යන සබ ඳතෙො 
ශකති මත කිරී මට CCIS හි සභො පති කයෙෂඨ 
මහො ් ොරය උපුල් රංජිත කේ්වො වි තෙොන ගමකේ 
(අධ්යක්ෂ, CCIS) කේ මඟ කප න්වීම යටකත කම 
විද්වත කදශන මොලෝව සංවි ්ධොන �ර ඇතෙ.  

https://learn.zoom.us/j/62264916373?pwd=
UWpKNXhjVEFCZWh4L1RWN2lta3ZiUT09  

Meeting ID: 622 6491 6373Passcode: 
B!5?LrQF කම සූම තෙොක්ෂ ණය ඔසකස කමයට 
සමබන්්ධ විය හැකිය.    

නොරො කේ න්පිට අභ
යො රො මො ධි පති, බසනො හිර 
පළොත ප්්ධොන සංඝ නො ය�, 
ක�ොළඹ විශ්ව වි ද්යා ලකේ 
කුල පති මුරු තකතෙ ට්ටුකේ 
ආනන්ද නොහි මි යන්ට ජනො
ධි පති කගෝඨො භය රොජ පක්ෂ 
මහතෙො ඡන්ම දින සුබ පැතුම 
පුද �ර සටි කේය.   

උන්්ව හ න්කසකේ ඡන්ම 
දිනය නිමි තකතෙන් ඊකේ (26) 
කපර ්ව රුකේ නොරො කේ න්පිට 
අභ යො රොම විහො ර ස්ො න යට 
ගිය ජනො ධි ප ති ්ව රයො නොය� 
හිමි යන් බැහැ දැ� උන්්ව හ
න්කසට නිදුක නිකරෝගී චිර 
ජී්ව නය ප්ොර්නො �කේය.   

නොහි මි යන්ට ආශි
ර්වොද පිණිස පැ්වති දාන
මය පුණ්ය �රම යට සහ
භොගී වූ ජනො ධි ප ති ්ව රයො 

මහො සංඝ ර තන යට දානය 
පිළි ගැ න්වීය. ක�ෝට්කට් ශ්රී 
�ල්ොණි සොමග්රී ්ධරම මහො 
සංඝ සභොකේ මහො නොය� 
ඉතතෙතෑ පොකන් ්ධමමො ලං �ොර, 
අම ර පුර ශ්රී ්ධමම ර කඛිතෙ 
නි�ොකේ මහො නො ය� තිරි

කු ණො මකල් ආනන්ද, අසගිරි 
පොරශ්වකේ නිකයෝයෙ කල්ඛ
�ො ධි �ොරී නොර මප නොකේ 
ආනන්ද ස්වොමීන් ්වහන්කස 
ප්මුඛ මහො සංඝ ර තනය කම 
අ්ව ස්ො ්වට ්වැඩම �ර සටි
යහ.   

කයෙෂඨ නිකයෝයෙ 
කපොලි සපති නීතිඥ අජිත 
කරෝහණ මහතෙො කයෙෂඨ 
කපොලිස මොධ්ය ප්�ො ශ �
්ව රයො කලස පත �ර ඇති 
බ්ව කපොලිස මුල ස්ො නය 
සඳ හන් �රයි. කපොලි සපති 
සී.ඩී. වික්ර ම රතන මහතෙො 
විසන් ඔහු කම තෙන තු
රට පත �ර ඇතකත අජිත 
කරෝහණ මහතෙො දරන අප
රෝධ හො ර් ්වොහන කයෙෂඨ 
නිකයෝයෙ කපොලි සපති තෙන
තු රට අම තෙ ර ්වය. ඔහු මීට 
කපර අ්වස්ො කීප ය� දී ද 
කපොලිස මොධ්ය ප්�ො ශ � ්ව
රයො කලස �ට යුතු �කේය. 
එකහත කපොලිස මොධ්ය 

ක�ොට්ඨො සකේ අධ්යක්ෂ 
සහ මොධ්ය ප්�ො ශ � ්ව රයො 
කලස කයෙෂඨ කපොලිස අධි
�ොරී නීතිඥ නිහොල් තෙල්දූ්ව 
මහතෙො �ට යුතු �රන බ්ව 
කපොලිස මූල ස්ො නය සඳ
හන් �රයි.     

ඉන්දි යාවේ 75 වැනි නිද හස
සංව තස ර යට සංහල මාධ්ය 

මාසක විදවත වදශන මාලාව අද

වහාර ම්පැලල වහළ වවද නිවේ ත නවේ  
අතව්පාත තැබීවම උවලළ ඉරිදා

HDFC වාර්ෂික වාර්තා වට 
වලෝකඩ සමමා න යේ

මිනු ්ව න්කගොඩ, �ල ්වොන පොකර (හසති ්ව නො
රොම පොර) බුළු ග හ මුල්ල,කහොර මපැල්ල කහළ 
ක්වද නිකක තෙ නකේ අතකපොත තෙැබීකම උකලළ  
කම මස 30 ්වැනිදා කප.්ව 8.00ට ආරමභ ක�කර.   

කමහිදී කහළ ක්වද �ම සර ල්ව, �රමො භ්ොස 
සහි තේව පුහුණු ක�කරන අතෙර සර්වොංග, �ැඩුම 

බිඳුම, සරප වි්ෂ, කයෙති ්ෂය, භූතෙ විද්යා්ව,අංග
මකපොර,කයෝග,ගුපතෙ හො නිල ක්වද �ම පුහුණු 
ක�කර. පොඨ මොලො සමබ න්ධී � ර ණය එල්.ඩී. 
්න්්ර ලො ල්කගනි. මිනු ්ව න්කගොඩ සට කේය
න්කගොඩ පොකර කිකලෝ මී ටර 2 ක ගිය විට කම 
ස්ොන යට ළඟො විය හැකිය.    

ශ්රී ලං�ො ්වර ලත ගණ �ො ධි �ොරි ආය තෙ නය (CA 

Sri Lanka) විසන් සංවි ්ධොන �රන ලද කීරති
මත ්වොරෂි� ්වොරතෙො සමමොන උකල කේදී HDFC 

බැංකු්ව රොයෙ බැංකු �ොණඩකේ කලෝ�ඩ 
සමමො නය දිනො ගතකතය. CA සමමො නය විනි
වි ද භො ්වය, ආය තෙ නි� පොල නය, තිර ස ර භො ්වය 
සහ සමොජ ්වග කීම ප්්ව ර්ධ නය කිරීම සඳහො 
ප්සද්ධ වී ඇති අතෙර, එම ඟින් මූල් හො මූල් 
කනෝවන කතෙොර තුරු ඵල දායි කලස සන්නි කේ
ද නය කිරී මත, නීති මය අ්ව ශ්යතෙො සහ පිළි ගත 
ගිණු ම� රණ භොවි තෙ යන් පිළි බඳ අ්ව ්ධො නය 
කයොමු �ර ඇතෙ. කම සමමො නය HDFC බැංකුකේ 
්වොරතෙො � රණ සහ නි්වැ රැදි සන්නි කේ ද න යත 
යහ පත ආය තෙ නි� පොල නය පිළි බඳ අගය කිරී
මකි. HDFC බැංකු්ව ග්ොමීය සහ අඩු ආදා ය
මලොභි ජන තෙො ්වකේ සමොජ ආරථි� තෙතත්ව යන් 
සවි බල ගැන්වීම සඳහො විශොල දාය � ත්ව යක දී 
ඇති අතෙර, නි්වොස මූල් පහ සු �ම හරහො සථීර 
න්වො තෙැන් බලො කපො කරොතතු ්වන්නන්කේ ජී්වන 
තෙතත්වය ඉහළ නැංවී මට විශොල ්වශ කයන් 

සහොය වී ඇතෙ.
HDFC බැංකුකේ ප්්ධොන වි්ධො ය� නිල ්ධොරි 
පොලිතෙ ගමකේ මහතෙො කම පිළි බඳ අද හස 
දක්ව මින් කියො සටිකේ බැංකුකේ ස්ෝව ර ත්වය 
පිළි බඳ තෙැන්ප ත� රු ්වන් තුළ ඇති විශ්ව ස නී
ය ත්වය ්වැඩි දියුණු කිරී ම ටත, කතෙොර තු රු ්වල 
විශ්ව ස නී ය ත්වය පිළි බඳ ක�ොටස හිමි යන් තෙබො 
ඇති විශ්වො සය ඉහළ නැංවී ම ටත කම සමමො
නය ඉම හත දාය � ත්ව යක කදන බ්වයි. උතස
්වය සංවි ්ධොන කිරීම සහ �රන ලද ඇග යීම 
පිළි බඳ ඔහු ්වර ලත ගණ �ො ධි �ොරී ආය තෙ න යට 
සතූති �කේය. HDFC බැංකු ්වට නි්වොස අංශකේ 
දශ� තුන �ට ්වැඩි පල පු රු දදක සහ විකශ ්ෂ
ඥ තෙො ්වක ඇතෙ. එහි මූලි� ව්ොපො රය ්වන්කන් 
අඩු සහ මධ්යම ආදා යම ලබන ක�ොටස සඳහො 
නි්වොස ණය ලබො දී මයි. HDFC බැංකු්ව නි්වොස 
මූල් පහ සු �ම දීමට අම තෙ ර්ව ලීසං, තෙැන්පතු, 
ව්ොපොර ණය, අධ්යො ප නි� ණය, රන් ණය, 
ඉතු රුම සහ තෙැන්පතු සඳහො විවි්ධ සැල සුම 
හඳුන්්වො දී ඇතෙ.

වමේ සිට CA Sri Lanka ප්රධාන විධා යක නිල ධාරි දුලානි ප්රනාන්දු, උප සභා පති සංජය බණ්ාර 
සහ HDFC බැංකුමේ සභා ප තිනි වසන්ති මංච නා යක, ප්රධාන මමමහ යුේ නිල ධාරි ඒ.මේ. අතු මකෝ
රල, ප්රධාන මූල්ය නිල ධාරි එච්.ඒ. අනුර මහතම මහතමීහු

නීතිඥ අ�� ෙ�ෝහණ 
ෙයෙෂ්ඨ ෙපාලි� 

මාධ්ය ප්රකා ශක ධු� යට  

ජන ්පති මුරු තවත ට්ටුවේ ආනන්ද හිමි යන්ට   
ජන්ම දින සුබ ්පැතුම පුද කරයි

16 වසරකට අ�ක කාලය� ���ෙ�, තම 
�ප �ා�ත ශාඛා ජාලය ඔ�ෙ� හෘ�ංගම � 
පා�ෙභා�ක ෙ���ය ෙ�වාව� සපය�� 
� ලාං�කය�ෙ� ��වාසය �නාග� ෙමරට 
ප්ර�ඛ ෙපෙ� �� සමාගම� සහ ස�ප� 
බැං� ස�හයට අය� �ශාලතම අ�බ��ත 
ආයතනය වන �යපත �නෑ�� �එ��, �ය 
අසමසම පා�ෙභා�ක ෙමෙහවර තව�රට� 
��� ��ෙ� අර�ෙණ� ප��ය� නව ප්රධාන 
ශාඛා ෙගාඩනැ��ලකට ��ෙසන ල�. ෙකාළඹ 
නගරෙ�, ඉ�ම�� හා පහ�ෙව� ළඟා�ය 
හැ� ම�ගත ���ම�� �� අංක 111, ඩ�� 
ෙ�නානායක මාවත, ෙකාළඹ 08 ��නෙ� 
��� අ� න�න තා�ෂ�ක පහ�ක� හා 
නවතම �ෙ�ෂාංග �ස�� සම��ත මහ� 13 
ක නව ෙගාඩනැ�� ප�ශ්රෙ� �යපත �නෑ�� 
ප්රධාන ශාඛා කා�යාලය �� �යා�මකය ෙ�. 

�යපත �නෑ�� ආයතනෙ� නව ප්රධාන 
ශාඛා කා�යාල ප�ශ්රය ග�ෙද�කාර 
භව��ෙ� �� අව�තා සහ ආයත�ක 
පා��වක�ව�ෙ� කට�� වඩා� 
කා�ය�ෂමව ඉ�කර ගැ�ෙම�ලා මනාව 
සැල�� කරන ලද වට�ටාව�� සම��තය. 
ග�ෙද�කාර භව��ෙ� වාහන නැවැ��ෙ� 
පහ�ව උෙදසා වැ� ඉඩකඩ�� ��ව 
සක� කරන ලද රථගාල, ආයත�ක කා�ය 
ම�ඩලෙ� ��� හා සංව�ධන කට�� 
උෙදසා ෙව� කළ අ�න�න පහ�ක� ව�� 
සම��ත ෙ�ශන ශාලාව �යපත �නෑ�� 

�එ�� නව ප්රධාන ශාඛා ෙගාඩනැ��ෙ� 
��� වඩා� කැ� ෙපෙනන �ෙ�ෂාංග ෙ� 
. ඒ ඒ �ෙ�ත්රය�� පළ��� වෘ��යෙ�� 
කා�ය ම�ඩලය ��� ලබාෙදන උප�ම 
�ර��තතාවය තහ�� කළ න�කරණෙය� 
හා න����වෙය� ��ත �ණා�මක 
පා�ෙභා�ක ෙ�වාව� ආයත�ක 
පා��වක�ව� ෙවත ලබා� ඇ� ව�නාකම� 
- සාමා�ය වග�� ��ෙලස ඉ�කර� ලබන 
පරමාද�� �ාපාර ෙමෙහවර� �යපත 
�නෑ�� �එ�� නව ෙගාඩනැ�� ප�ශ්රය� 
සමග තව�රට� ශ��ම�ව ඇත. 

�යපත �නෑ�� �එ�� නව ප්රධාන ශාඛා 
ෙගාඩනැ��ල �වෘත කර�� අදහ� ��� එ� 
කළමනාකාර අ��ෂ ආන�ද ෙසෙන�ර�න 
මහතා "අ�� ප්රධාන ශාඛා කා�යාල ප�ශ්රය� 
සමග අ�� බලාෙපාෙරා��ව�� අ�� 
ජවය�� අ�� ෙ�වා �ස� එ�ක ���� 
�� ෙ�වාව� පව�වාෙගන ය�නට අප 
බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. ඕනෑම ප්රෙ�ශයක 
�ට ෙකාළඹ නගරයට ස�ප �ෙ�� කාට� 
පහ�ෙව� ළඟා�ය හැ� �ථානයකට අප �� 
පැ�ණ ��නවා. 

අ� න�න පහ�ක� �ස�, උස� 
තා�ෂ�ක වට�ටාව� ස�ත ෙමම නව 
ෙගාඩනැ��ල � ලාං�ය �� ෙ�වා සපයන 
ආයතන අතර �යපත �නෑ�� �එ�� 
ෙගාඩනගාෙගන �ෙබන ප්ර�ඛ ෙපළ ප්ර��පය 
තව�රට� ඉහළ නංවනවා.” යැ� පැව�ය. 

�යපත �නෑ�� �එ�� 
නව ප්රධාන ශාඛා ප�ශ්රයකට

කා��� ඔ�ල��, �ය පා�ෙභා�කය�ට 
ලබා ෙදන ෙ�වා පහ�ක� වඩා� වැ���� 
කර�� ෙග�� සඳහා LANKAQR සමග 
එ� � � ලංකාෙ� ප්රථම සහ �නට පව�න 
එකම ඉෙල�ෙට්රා�ක වා�� ෙ��කාව 
බවට ප�ව ෙව�. LANKAQR ය� � 
ලංකාෙ� �ය�ම QR ෙ�ත සහ QR ෙ�ත 
පදන� කරග� ග�ෙද� ප්ර��ගත සහ 
අ�ත� �යාකා� බව සහ�ක ��ම සඳහා 
� ලංකා මහ බැං�ව ��� �ය� කරන ලද 
�ාපෘ�ය�.

ෙකතර� අව�ථාව� ගණන� අ� 
අ�ත�ජාලෙය� ඇන�� කරන ��ලර 
ෙවෙළඳ භා�ඩ අ�ට ෙනාලැ� �ෙබනවා 
ද? ෙමම ගැට�ව �ස�ම සඳහා කා��� 
ඔ�ල��, dark store සංක�පය හ��වා 
ෙද�� � ලංකාෙ� ��ලර ෙවෙළඳ 
භා�ඩ සැප�� �මෙ� ��ල�ය ෙවනස� 
ඇ� කරන ල�. කා��� ඔ�ල�� ��� 
නැ�� ��පාදන ෙපළ� ��නමන අතර, 
පා�ෙභා�ක��ට අව� ��ලර භා�ඩ 
���� 2කට අ� කාලය�� පහ�ෙව� 
ඇණ�� කර, ��� අපහ�තාවය�� 
ෙතාරව ෙග�වා ගැ�ෙ� හැ�යාව පව�. 
පළ��� ෙබ�හැ�ෙ� �ෙයා�තය� භා�ඩ 
ෙබ�හැ�ෙ� කා�යය ඉතාම� කා�ය�ෂමව 
�� කර� ලැෙ�. සෑම �ටම පා�ෙභා�කය�ට 
ඉහළම ෙ�වාව� ලබා �මට පා�ෙභා�ක 
ෙ�වා ක�ඩායම කට�� කර�. LANKAQR 
ෙ�වා පහ�කමට අමතරව, භා�ඩ ලැ�� 
ප� �ද� ෙහා කා�ප� ම�� ෙග�ෙ� 
පහ�කම සහ ඔ�ල�� ක්රමයට ෙග�ෙ� 
පහ�කමද කා��� ඔ�ල�� ��� සල�වා 
� �ෙ�. කා��� ඔ�ල�� ෙවත ඇ�ෙඩ්රා�� 
සහ iOS �රකථනය� � ඇ� ෙය�ම (app) 
හරහා සහ https://cargillsonline.com/ 
ෙව� අඩ�ය හරහා ප්රෙ�ශ �ය හැක. 
පා�ෙභා�ක��ට ජංගම �රකථන ෙය�ම 

භා�තා කර ෙහා ෙව� අඩ�යට ��ස ෙග�� 
ක්රමය ෙලස LANKAQR ෙතාරාගත හැක. 
කා��� ක�ඩායම ඇණ�ම ලබා ෙදන 
අව�ථාෙ��, පා�ෙභා�කය�ට LANKAQR 
භා�තෙය� ෙග�� ��මට ඕනෑම ෙග�ෙ� 
ෙය�ම� (payment app) භා�තා කළ හැක. 
ෙග�� ක්රමය ෙලස Card On Delivery ෙහා 
Cash On Delivery ෙතාරාෙගන ��න�, 
භා�ඩ ලැ�� ප� පා�ෙභා�කය�ට 
LANKAQR හරහා ෙග�ෙ� පහ�කම පව�.

ෙ� ස�බ�ධෙය� �ය අදහ� ද�ව�� 
ෙයෟවන හා �ඩා අමා�, සංව�ධන 
ස�බ��කරණ සහ අ��ෂණ අමා� සහ 
��ට� තා�ෂණ හා �වසාය සංව�ධන 
රා� අමා�, ග� නාම� රාජප�ෂ මහතා 
ප්රකාශ කරන ල�ෙ� "ෙ� වන �ට අප 
���ෙ� න�න තා�ෂණය ෙයා�ග��� 
� ලංකාව �ළ �� අ�ත�ගතය වැ� 
කර, ආ��කය ශ��ම� කර, සමෘ��ය 

කරා ෙගන යාමට උ�සාහ දරන ��ල�ය 
අව�යක. ෙමම ජා�ක ප්රය�නයට අපට 
සහාය �මට කා��� �ෙලා� ආයතනය 
ඉ��ප� �ම ගැන මම ස�ටට ප� වනවා. 
LANKAQR ය� � ලංකා මහ බැං�ෙ� සහ 
LankaClear � සහෙයාගය ඇ�ව අප ��� 
ෙගාඩනැ� සංක�පය�. ෙම� �ෙ�ෂ�වය 
ව�ෙ� LANKAQR ස���ණෙය�ම ෙගාඩ 
නගා �ෙබ�ෙ� � ලං�ක �ෙ�ෂඥ��ෙ� 
��ම උපෙයා� කරෙගන �ම�.

� ලංකා මහ බැං�ෙ� අ�ප� අ�� 
�වා� ක�රා� මහතා අදහ� ද�ව��, “� 
ලංකා මහ බැං�ව LankaClear සමඟ එ� � 
LANKAQR හ��වා ෙදන ල�ෙ� � ලංකාව 
�ද� ෙනා�� භා�තය අවම කරන සමාජය� 
බවට ප� ��ම සඳහා�. �ඩා හා ම� 
ප�මාණ �වසායක�� රෙ� සංව�ධනෙ� 
උ�පාදකය� වන අතර, ඔ��ෙ� උප�ම 
සා�ථක�වය ළඟා කර ගැ�ම සඳහා අව� 

�ය� ස�ප� සහ සහෙයාගය ඔ��ට ලබා 
�ම අපට වැදග� ෙ�. ෙමම තා�ෂණය 
�ව�න �රා ��� ��න �ශාල පා�ෙභා�ක 
��ස� ෙවත ෙගන යාමට අප සමග අ�වැ� 
බැඳග� කා��� �ෙලා� ආයතනයට මම 
���ව�ත ෙවනවා.”

කා��� ��� ක�ප� ප්ර�ව� ��ට� 
� කළමනාකාර අ��ෂ අෙශාක ��� 
මහතා �ය අදහ� ද�ව�� ප්රකාශ 
කරන ල�ෙ�, “� ලාං�කය�ෙ� �වන 
රටාව වැ���� ��ම සඳහා කා��� � 
අබ�ඩ කැප�ම ෙ��ෙව� අ� කා��� 
ඔ�ල�� හ��වා ෙද� ලැ�වා. ෙමම 
හ��වා�ම ��� පා�ෙභා�ක��ට 
�වෙ� �ටම අව� භා�ඩ �ල� ග��� 
��� ෙවළඳසලක අ���� ලබා ගැ�මට 
හැ� �වා. LANKAQR සමග එ� �ෙම� 
අපෙ� පා�ෙභා�ක��ට ඔ��ෙ� භා�ඩ 
සඳහා ෙග�� �� ��ම වඩා� පහ� ව� 
ඇත. ෙබ� හැ�ම සඳහා LANKAQR සමග 
එ� � � ලංකාෙ� පළ� සහ �නට එකම 
ඉෙල�ෙට්රා�ක වා�ජ ෙ��කාව �ම ගැන 
අ� ආඩ�බර වනවා.”

� ලංකාව �ද� ෙනා�� භා�තය අවම 
කරන සමාජය� බවට ප� ��මට සහ 
රට �රා �� අ�ත�ගතය වැ� ��ෙ� 
අර��� � ලංකා මහ බැං�ව, LankaClear 
ආයතන සහ බලපත්රලා� �� ආයතන 
සමග එ�ව LANKAQR හ��වා ෙදන 
ල�. LANKAQR ම�� පා�ෙභා�ක�නට 
ඔ��ෙ� බැං� ��� ව�� සෘ�වම 
LANKAQR සහ�ක ල� �� ආයතනවල 
ෙග�� ෙය�� (payment app) භා�තා 
කර�� ෙවළ�� ෙහා ෙ�වා සපය�න�ෙ� 
��� ෙවත ෙග�� ��මට ඉඩ සලස�. 
LANKAQR ය� �ඩා හා ම� ප�මාණ 
�වසාය� ��ක වශෙය� ඉල�ක කරග� 
අ� �යද� ��ට� ෙග�� �ස�ම�.

කා��� ඔ�ල�� LANKAQR සමග එ� � පළ� 
e-commerce ෙ�වාව බවට ප�ෙ�

කා��� ඔ�ල�� LANKAPQR සමග එ� � පළ� ඉෙල�ෙට්රා�ක වා�ජ ෙ��කාව බවට ප�ෙ� කා��� ඔ�ල�� ��ට� ෙග�� සඳහා LANKAQR සමග එ� ෙව�


