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2021 මැයි මස 28 වන දිනදීය 

  

ව ාළඹ : 

මධ්යම තැන්පතු ක්රමය (CDS) සිය වසේවා සැපයුම විවිධ්ාාංගී රණය  රයි 

 

ක ොළඹ ක ොටස් කෙළඳක ොකේ (CSE) පූර්ණ අනුබද්ධිත සමොගමක් ෙන මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) මෑත දී 

සිය කස්ෙො සැ යුම විවිධ්ොාංගී රණය  කළ්ය. කගෝලීය ෙශකයන්, මධ්යම තැම් තු ක්රමයන්ි සොම්රදොයි   ොර්යභොරය 

ෙන්කන් නෙ තොක්ෂණකේ උද්ධදී නයත් කයොදො ගනිමින්  ගනුකදනු  රුෙන් කක්න්ර  රගත් නෙය වූ කස්ෙොෙන් 

සැ යීමයි. එයනුකූලෙම, ශ්රී ලාං ොකේ මධ්යම තැම් තු ක්රමයද තම ගමන් මොර්ගය තුළ විවිධ් ඉසේෙොන්  රො කස්ෙොෙන් 

විවිධ්ොාංගී රණය  ර ඇත.  

  

මධ්යම තැන්පතු ක්රමය  (CDS) ශ්රී ලාං ාවව ප්රාග්ධ්න වවළඳවපාල තුළ තම සේථාවරත්වය තහවුරු  රගැනීම   

 

ක ොළඹ ක ොටස් කෙකළඳක ොකලි  ර ඇති සුරැකුම් ත් සඳහො රකේ එ ම තැන් ත්  රුෙො කලස  ටයුතු කිරීකම් 

ෙගකීම ඇතිෙ මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) ආයතනය රථම ෙරට ශ්රී ලාං ො රොග්ධ්න කෙළඳක ොළට 1991 දී අෙතීර්ණ 

වුනු අතරම කද්ධශීය හො ජොතයන්තර ගනුකදනු රුෙන් සඳහො  සුරැකුම් ත් ගනුකදනු කිරීම, සුරැකුම් ත් ආරක්ෂො කිරීම, 

ගනුකදනු සමථ කිරීම ආදී ක්රියොෙන්ි සුවිකශෂ්ී රණය වූ කස්ෙොෙන් සැ යීම සඳහොයි කමය පිිටුෙන ලද්ධකද්ධ. 

ජොතයන්තර ආකයෝජ යින් සඳහො ශ්රී ලොාංකි  රොග්ධ්න කෙළඳක ොකළ් රධ්ොන යටිතල  හසු ම් ස යන්නො කලස 

මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) පිිටුෙො ඇත. දැනට මධ්යම තැන් තු ක්රමකයි ි රධ්ොන  ොර්යභොරයන් කලස, 

ලැයිස්තුගත සමොගම් ගිණුම් ිමියන්කග් භොර රු කලස සහ රෙශීලතො සැ යුම් රුකෙකු කලස  ටයුතු කිරීම 

හඳුනොගත හැකිය. ගිණුම් ගණන, භොරකේ ඇති සුරැකුම් ත් රමොණය සහ තැන් තුෙල ඇති සුරැකුම් ත් ෙල ෙටිනො ම 

ආදිය තුළින් ආකයෝජ යින්කග් විශේොසයද තහවුරු  රකගන ඇත. 

කම්සො විශොල දත්ත රමොණයක්  ෙත්ෙො ගැනීම විශොල අභිකයෝගයක් වුෙත් ක ොටස් හුෙමොරුකේ තිරසොර  ැෙැත්ම 

සඳහො එය  තීරණොත්ම   ොර්යභොරයකි. රොග්ධ්න කෙළඳක ොළට කස්ෙය කිරීම පිළිබඳ දශ  තුන   ෘථුල අත්දැකීම් 

තුළින් ආසියො  ැසිෆික්  ලො කේ  ළමු හො කලෝ කේම හත්ෙැනි ස්ථොනයටත්  ත්කෙමින්  ඇති මධ්යම තැන් තු 

ක්රමය (CDS) කගෝලීය ෙශකයන් තම කීර්තිය ෙර්ධ්නය  රකගන ඇත. මධ්යම තැන් තු ක්රමයි ෙර්තමොන  ෘථුලත්ෙය 

මත ක්කෂ්තයට කස්ෙය කිරීකම් ශ යතොෙකයන් හො ධ්ොරිතොෙකයන් සන්නද්ධධ්ෙ  එි අනොගත කස්ෙො පුළුේ කිරීමට 

සොර්ථ ෙ සහොය දැක්ීකම් හැකියොෙ ඇත. ඉතිහොසය පුරො කම් දක්ෙො කිසිදු බොධ්ොෙකින් කතොරෙ නිෂ් ොශනය  රන 

ලද සහ සමථ  රන ලද ගනුකදනු ගණන මගින් කමය තහවුරු කෙයි. 

 

 

 



 

මධ්යම තැන්පතු ක්රමය වසේවාවන්  විවිධ්ාාංගී රණය කිරීම 

 

ක ොළඹ ෙයො ොර ෙස්තු හුෙමොරුකේ ලැයිස්තුගත සමොගම්ෙල නිකුත් කිරීම් සඳහො කරජිස්රොර් කස්ෙොෙන් ඇතුළත් කිරීම 

සඳහො මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) ඔවුන්කග් කස්ෙො පිරිනැමීම් පුළුේ  ර ඇති අතර එය ඔවුන්කග් ෙටිනො ම් දොමයට 

උසස්  සාං ලනයකි .  කමම හඳුන්ෙොදීමත් සමඟ, ක ොළඹ ක ොටස් කෙකළඳක ොකලි නෙතම ලැයිස්තුගත කිරීම ෙන 

ක්රිස්ෙර්ේ් සමොගම විසින් මධ්යම තැන් තු ක්රමකයි කරජිස්රොර් කස්ෙොෙන් ලබොගන්නො ලදී.. මධ්යම තැන් තු ක්රමය 

(CDS) විසින් ක්රිසේර්ේ් මූලි  මහජන නිකුතුෙ (IPO) සඳහො ඊ-අයිපීඕ  (e- IPO) ක්රමය  නෙ අාංගයක් කලස ද එක් 

 රන ලද අතර එමඟින් තෙදුරටත් විිමත් IPO ක්රියොෙලියක්  සක්රීය ක රුනි.  

කමම නෙ එ තු කිරීම් පිළිබඳෙ අදහස් දැක්වූ මධ්යම තැන් තු ක්රමකයි රධ්ොනී නලින් ක ොන්කස් ො මහතො කමකස ්

 ැෙසීය. “රොග්ධ්න කෙළඳක ොළ ආරක්ිත කමන්ම  හසු විසඳුම් තුළින් කමකහයකෙනු ලැකබනු අතර, ශ්රී ලාං ො 

ක ොටස් කෙළඳක ොකේ ෙැදගත්ම සොධ් ය නම් අ  සැමවිටම කමකහයෙනු ලැබුකේ අ කග් මුඛ්ය ක්රියොෙන්කගන් 

ඔබ්බට යොමට සහ  ොර්ශෙ රුෙන්ට රමුඛ්තොෙය ලබොකදන එකස්ම  විවිධ්ොාංගී  රණය වූ කසේො ස යන්කනකු කලස 

හැඩගැසීමටයි. මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) ඉතිහොසය පුරො, කෙළඳ ල තිරසොරභොෙය සඳහො එ ම මොර්ගය 

ආකයෝජ යින්කග් විශේොසය බෙ අ කග් නිරන්තර විශ්ෙොසයයි. කස්ෙො රමිතිය සහ ආකයෝජ යින්කග් විශේොසය ඉහළ 

නැාංීකම් අරමුණින් කමම විවිධ්ොාංගී රණ කමකහයුම දියත්  රන ලදී. 

මධ්යම තැන් තු ක්රමයි විවිධ්ොාංගී රණ  රකේශය පිළිබඳෙ තෙදුරටත්  ැහැදිලි  ළ ඔහු, මධ්යම තැන් තු ක්රමය 

තෙත් පියෙරක් ඉදිරියට යමින් ෙත් ම් කසේො ක කරි මුළුමනින්ම අෙධ්ොනය කයොමු  ළ හැකි විකශ්ිත ඒ  යක් 

ආරම්භ  ර ඇති බෙ  ැෙසීය. කමම ඒ  කේ කමකහයුම් පූර්ණ කලසම මධ්යම තැන් තු ක්රමය යටතට ගැකනන 

අතර කමකහයුම් ස ස් කිරීම ෙසර තුන ට ක ර සිට සිදු  රන ලදී. කමම ඒ  ය විසින් ස යනු ලබන කස්ෙොෙන් 

මගින් ලැයිස්තුගත සමොගම්ෙලට සහ ආකයෝජ යින්ට විවිධ් රතිලොභ ලබො කදයි. ඕනෑම ආ ොරය  සාංසථ්ොපිත 

ක්රියොමොර්ගයක් හැසිරීකම් හැකියොෙ කමම ඒ  යට ඇත. “කහොඳම උදොහරණය ෙන්කන් ලොභොාංශ කගීමයි. සමොගම  

ර ොශ  ළ දිනයටම, ලැයිස්තුගත සමොගම විසින් විදුත් ක්රමකේද භවිතො ක ොට ගිණුම් ිමියන්කග් බැාංකු ගිණුමට 

සෘජුෙම ලොභොාංශ කගීමයි” 

 

තාක්ෂණවයහි උද්දදීපනය 

 

දදනි  කමකහයුම්  ටයුතු සඳහො මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) විසින් අනුගමනය  රන අති නීන තොක්ෂණය 

සාංවිධ්ොනය සතු ධ්ොරිතොෙයට තෙත් සොක්ියකි. මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) තම නිරන්තර ෙර්ධ්නය සඳහො 

තොක්ෂණකේ රධ්ොන ස්ථම්භය කලස හඳුනො කගන ඇති අතර ක්කෂ්ත්රයට  විවිධ්ො ොර වූ කස්ෙොෙන් ලබො දීම සඳහො 

තොක්ෂණය මගින්ම මධ්යම තැන් තු ක්රමය උද්ධදී නය ලබො ගනී. 

තොක්ෂණි   රිසර  ද්ධධ්තිය දිරිගැන්ීකම් නිරන්තර රයත්නකේදි සහ අනොගත ආකයෝජ යින් ආ ර්ෂණය  ර 

ගැනීමට උත්සොහ කිරීකම්දී මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) විවිධ් විසඳුම් ලබො දී ඇත. මෑත දී දියත්  රන ලද 

මොර්ගගත IPO අයදුම් ක්රමකේදය, ආකයෝජ  රජොෙ අතර රචලිතවූ එෙැනි උන්නතිය ට උදොහරණයකි. කමය 

සැලකිය යුතු පිරිෙැටුම් ෙර්ධ්නය ට සහ ජාංගම කයදුම් බොගත කිරීම්ි  ැපී ක කනන ෙර්ධ්නය ට දොය  ී තිකබ්. 

ෙර්තමොනකේ කමම  හසු ම ලබො ගත හැක්කක් කද්ධශීය ආකයෝජ යින් සඳහො  මණක් ෙන අතර නුදුරු අනොගතකේදී 

එය විකද්ධශීය ආකයෝජ යින් දක්ෙො ෙයොප්ත කිරීකම් ෙැඩපිළිකෙල සැ කසමින් කෙමින්  ෙතී. 

 

 

 



 

මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) විසින් රමුඛ් ක කළ් ලැයිස්තුගත සමොගම් කිි ය ට ෙොර්ි  මහො සභො රැස්ීම් 

(AGM) හතක් හසුරුෙො ඇති අතර එය අකභෞති  සම්කම්ලන හසුරුෙන  ළමු කස්ෙො සැ යුම් රු කලස සැලකක්. 

COVID ෙසාංගතය තුළ අකභෞති  ෙොර්ි  මහො සභො රැස්ීම් (AGM), සමොගම් සහ ආකයෝජ යින් සඳහො ෙටිනො 

රකේශයක් කලස ක්රියො  ළ අතර එමඟින් ක්රියොෙලීන් සුමටෙ  රකගන යොමට හැකි විය. 

ආකයෝජ යින්කග් ගිණුම් විෙෘත කිරීම, ක ොටස් කෙළඳ ල ආකයෝජනයන් සඳහො ෙැදගත්  ොර්යභොරයක් ඉටු  රයි. 

එබැවින්, තැරැේ ොර සමොගම් නිකයෝජිතයින්කග් විශොල දොය ත්ෙයත්ද සමගින් හඳුන්ෙො කදන මොර්ගගත ගිණුම් විෙෘත 

කිරීකම් ක්රමකේදය (CSE Mobile App)  කභෞති  කේඛ්න ඉදිරි ත් කිරීකම් අෙශයතොෙ නිෂ්ක්රීය  රමින් 

ආකයෝජ යින් විශොල ගණනක් කෙළඳක ොළට ආ ර්ෂණය  ර ගත්කත්ය. ක ොළඹ ක ොටස් කෙකළඳක ොල සහ 

සුරැකුම් ත් හො විනිමය ක ොමිෂන් සභොකේ ඒ ොබද්ධධ්  මිටුෙ විසින් ආරම්භ  රන ලද කමම මුලපිරීම ආකයෝජ  

රජොෙකග් ආ ර්ෂණය දිනො ගනු ලැබුණි.  

ආකයෝජ  රජොෙ සඳහො සමස්ත ක ොටස් කෙකළඳක ොලම මොර්ගගත හො විදුත්  රණයට  ත්  ළ හැකි කෙතැයි  

මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) දැඩි විශ්ෙොසකයන් සිටී. අනොගත විදුත්  රණ ෙර්ධ්නයන් පිළිබඳෙ අදහස් දක්ෙමින් 

මධ්යම තැන් තු ක්රමය (CDS) කමකස ් අදහස් දැක්ීය. “එ  කබොත්තමක් එබීකමන් සරල එකස්ම  හසුකෙන් 

ආකයෝජ යින්ට සියළුම CDS ගිණුම් අෙශයතො කෙත රකේශ ීම සඳහො අපි විකශ්ිත විදුත්-රකේශ ක්රමකේදයක්  

ස ස්  රමින් සිටිමු. කමම  හසු ම 2021 අෙසොනය ෙන විට දියත් කිරීමට අකප්ක්ෂො ක කර්. කමම මුලපිරීම මධ්යම 

තැන් තු ක්රමය (CDS) සොක්ෂොත්  ර ගැනීමට නිරන්තරකයන් උත්සොහ  රන ෙගකිෙයුතු  ොරිසරි , සමොජීය හො 

ආයතනි   ොලන (ESG) අාංගයට සම ොත කෙයි. ආකයෝජ  රජොෙට සහ ලැයිස්තුගත සමොගම්ෙලට සියලු මොර්ගගත 

කයොමු කිරීම් විසඳුම ලබොකදන ද්ධෙොරය ෙන විදුත්-සබැඳියො (e-connect) ක්රියොත්ම  කිරීම සමඟ  ඩදොසි කේඛ්න 

ඉදිරි ත් කිරීකම් ක්රියොෙලිය මුළුමනින්ම එමගින් රතිසථ්ො නය කේ. ” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ව ාළඹ ව ාටසේ හුවමාරුව පිළිබඳව: 

ව ාළඹ ව ාටසේ හුවමාරුව ශ්රී ලාං ාවේ එ ම ව ාටසේ වවවළඳවපාළ වලස ක්රියාත්ම  වන අතර එමගින් ලයිසේතුගත සමාගම් හා 

ආවයෝජ යන්ට හමුවීම සඳහා අවශ්ය පාරදෘශ්ය හා විධිමත් පරිසරය ස සේ ව වරයි. සාමාජි   ආයතන 15 කින් හා  ගනුවදනු රන සාමාජි   

ආයතන 15 කින් සමන්විත  වමය  ශ්රී ලාං ාවේ නනති  රාමුවට අදාලව ඇපවයන් සීමිත සමාගමක් වලස ලියාපදිාංචි  ර තිවබන අතර  ශ්රී 

ලාං ා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ව ාමිසන් සභාව මගින් අධි ාරිය ලබා තිවේ. වමම සියලුම සාමාජි  ආයතන හා ගනුවදනු රන සාමාජි  

ආයතන ව ාටසේ තැරැේ රුවන් වලස ක්රියාත්ම  වීමට ශ්රී ලාං ා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ව ාමිසන් සභාව මගින් බලපත්ර ලබාගත යුතුය. වැඩි 

විසේතර www.cse.lk වවේ අඩවිවයන් ලබාගත හැ . 

  

වැඩි විසේතර සඳහා අමතන්න ,  

නිවරෝෂන් විවේසුන්දර , ව ාළඹ ව ාටසේ හුවමාරුව 

දුර ථන : + 94 112356510, ජාංගම දුර ථන : + 94 777 819999, ෆැක්සේ : + 94 112445279 

විදුත් තැපෑල : niroshan@cse.lk 

http://www.cse.lk/
mailto:niroshan@cse.lk

