
   
 

 

 

 

මාධ්යය නිවේදනය 

2021 අව ෝස්තු මස් 19 වන දින 

ක ොළඹ : 

 

ව ාළඹ ව ාටස්ත හුවමාරුවවහි “ව වීමට එවෙහිව පැවරීවේ පදනම” (DVP) දියත් කිරීම 

දශ  ගණනොව   ොල පරොසය තුළ ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුකවහි (CSE) ගනුකදනු යටිතල පහසු ම් වැඩි දියුණු කිරීකම් 

අර්ථොන්විත කවනසක් කලස “ව වීමට එවෙහිව පැවරීවේ පදනම” (DVP) දියත් කිරීම දැක්ිය හැකිය. 2021 අකගෝස්තු 16 වන 

දින නියමිත පරිදි ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුව (CSE) ිසින්ව ව වීමට එවෙහිව පැවරීවේ (DVP) සමථ  කිරීකම් යොන්වරණය 

ක්රියොත්ම   රන ලදී. තැරැව් රුවන්වකේ ගනුකදනු පද්ධති සම්බන්වධව මොස 7 ක්  වැනි දීර්ඝ  ොලීන පරීක්ෂණ  රමින්ව හො ක ොටස් 

කවකළඳකපොළ ක්කෙරය තුළ පූර්ව පිරික්සුම් සිදු  රමින්ව කමම “කගවීමට එකරහිව පැවරීකම්” (DVP) යොන්වරණය ක්රියොත්ම   

 රන ලදී. DVP කවළඳ ක්රමකව්දකයහි ආසන්වනම පූර්ව පිරික්සුම් කමකහයුම 2021 ජූලි 5 සිට අකගෝස්තු 11 දක්වො  ොලය තුළ 

ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුව (CSE), තැරැව් ොර ආයතන සඳහො තොක්ෙණි  ක්රමකව්ද සපයන්වනන්ව (Broker System Vendors) 

සහ ක ොටස් තැරැව් ොර සමොගම් සම්බන්වධ  ර ගනිමින්ව, දියත්  රන ලද අතර  එය පරීක්ෂණ අවදිය තුළ කවකළඳකපොළ සුමට 

ක්රියො ොරීත්වයට කහ්තු ිය. DVP යොන්වරණ පරිසරකේ මුල් දින කද  තුළදී සක්රීය ගනුකදනු කමකහයුම් වලදී එහි කමකහයුම් 

යටිතල පහසු ම් සහ සියලුම කවළඳකපොළ සහභොගි රුවන්වකේ ගනුකදනු පද්ධති බොධොවකින්ව කතොරව ක්රියො කිරීම ගැන ක ොළඹ 

ක ොටස් හුවමොරුව කලස අපි සතුටට පත්කවමු. 

ක කස් කවතත්, 2021 අකගෝස්තු 16 වන සඳුදො දින තැරැව් ොර ආයතන සඳහො තොක්ෙණි  ක්රමකව්ද සපයන්වකනකුට ක ොටස් 

හුවමොරුකවහි ගනුකදනු පද්ධතියට සම්බන්වධ වීකම් තොක්ෙණි  ගැටළුවක් ඇති වූ අතර එමඟින්ව පූර්ව ගනුකදනු සැසිය ප්රමොද 

වුනි.  

2021 අකගෝස්තු 17 වන අඟහරුවොදො දින, එක්තරො ගනුකදනු ක්රමකව්ද සපයන්වකනකුකේ කස්වොව ලබොගන්වනො තැරැව් ොර 

ආයතනය  ගනුකදනු  රුවන්වකේ සුරැකුම්පත් කශ්ෙයන්වහි යම් කනොගැලපීම් ඇති බව ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුව නිරීක්ෙණය 

 කළ්ය. ක ොටස් තැරැව් රුවන්වට තම කස්වොදොය යින්වකේ සුරැකුම්පත් කශ්ෙයන්ව තහවුරු  ර ගැනීමට අමතර  ොලයක් ලබො 

දීම සඳහො ිවෘත කවන්වකද්සි  ැඳවුම් සැසිය (Open Auction Call) කපරවරු 11.45 දක්වො දීර්ඝ ක රුණු අතර කපරවරු 11.45 

ට සුපුරුදු ගනුකදනු ආරම්භ ිය. 



   
 

 

පුළුල් පරීක්ෂණයකින්ව පසු DVP පහසු  රවීම සඳහො ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුකවහි ගනුකදනු පද්ධති වැඩි දියුණු  රන ලද 

අතර තැරැව් ොර ආයතන මට්ටමින්ව ඔවුන්වකේ ගනුකදනු පද්ධති ද එවැනිම දැඩි පරීක්ෂණය ට සහ පිරික්සුම්  ගනුකදනු සැසි 

(Test Run) කිහිපය ට භොජනය  ළ බව සැලකිය යුතුය. ක කස් වුවද, රකට් පවතින වොතොවරණය අනුව දුරස්ථව ක්රියොත්ම  

වන කබොකහෝ කවළඳපල සහභොගී රුවන්වහට ඉහත සඳහන්ව  ළ තැරැව් ොර ආයතනයන්ව සඳහො ගනුකදනු පද්ධති සපයන්වනන්ව 

මුහුණ පෑ ගැටළු ඇති කනොිනි. 

දින කදකක්දීම කවළඳකපොල  ආරම්භය ප්රමොද කිරීමට සිදු වූකේ, ගැටලු ඇති තැරැව් ොර ආයතනවල ගනුකදනු පද්ධති කද  නිසි 

පරිදි නිවැරදි කිරීම පිළිබඳව තහවුරුවක් ලබො ගැනීමට අවශය වූ නිසො වන අතර සොධොරණ හො ිධිමත් කවකළඳකපොළ  

ක්රියො ොරිත්වය සහති  කිරීම සඳහො වූ වගකීම් සහිතව ගත යුතු ක්රියොමොර්ගයද කමය කවයි.  DVP ගනුකදනු පරිසරය කවත 

මොරුවීකම් වැදගත් ම සැලකිල්ලට කගන සියලුම කවලඳකපොල සහභොගී රුවන්වට සහ ආකයෝජ යින්වට පූර්ණ කලස ගනුකදනු 

වලට සහභොගී  වීමට  අවස්ථොවක් ලබො දීම සහති  කිරීම සඳහො කමම තීරණය කගන ඇත. 

DVP සමථ රණ යොන්වරණය දියත් කිරීම වසර තුනක් වැනි දීර්ඝ වයොපෘතිය  ප්රතිඵලයක් වන අතර, ක ොළඹ ක ොටස් 

හුවමොරුව (CSE), ශ්රී ලං ො සුරැකුම්පත් හො ිනිමය ක ොමිෙන්ව සභොව (SEC) ක ොටස් තැරැව් ොර ප්රජොව, තැරැව් රුවන්ව සඳහො 

ගනුකදනු ක්රමකව්ද සපයන්වනන්ව වැනි සියළුම පොර්ශව රුවන්වකේ සොමූහි  ප්රයත්නයක් කලසිනුත්, නියමො ොරව සැලැසුම් කිරීම, 

කවකහස මහන්වසි වී වැඩ කිරීම සහ සම්පත් කවන්ව කිරීම තුළිනුත් ක්රියොත්ම   රන ලදි.  

එය ක ොටස් හුවමොරුකවහි නව ආකයෝජන කමවලම් හඳුන්වවො කදමින්ව  සමථ කිරීකම් අවදොනම නවය රණය හො අවම කිරීම 

සඳහො වන ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුකවහි සැලසුකමහි අතයොවශය අංගයකි. තැරැව් ොර ගනුකදනු පද්ධති අකලි රුවන්ව ි සින්ව 

අත්ිඳින තොක්ෂණි  ගැටළු පිළිබඳව ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුකවහි අධයක්ෙ මණ්ඩලය කම් වන ිටත් පුළුල් පරීක්ෂණයක් 

ආරම්භ  ර ඇති අතර එවැනි සිදුවීම් නැවත ඇති කනොවීමට දැඩි පියවර අනුගමනය  රනු ඇත. 

 

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

ව ාළඹ ව ාටස්ත හුවමාරුව පිළිබඳව: 

ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුව ශ්රී ලං ොකව් එ ම ක ොටස් කවකළඳකපොළ කලස ක්රියොත්ම  වන අතර එමගින්ව ලයිස්තුගත සමොගම් හො 

ආකයෝජ යන්වට හමුවීම සඳහො අවශය පොරදෘශය හො ිධිමත් පරිසරය ස ස් ක කරයි. සොමොජි   ආයතන 15 කින්ව හො  ගනුකදනු රන 

සොමොජි   ආයතන 14 කින්ව සමන්විත  කමය  ශ්රී ලං ොකව් නනති  රොමුවට අදොලව ඇපකයන්ව සීමිත සමොගමක් කලස ලියොපදිංචි  ර තිකබන 

අතර  ශ්රී ලං ො සුරැකුම්පත් හො ිනිමය ක ොමිසන්ව සභොව මගින්ව අධි ොරිය ලබො තිකේ. කමම සියලුම සොමොජි  ආයතන හො ගනුකදනු රන 

සොමොජි  ආයතන ක ොටස් තැරැව් රුවන්ව කලස ක්රියොත්ම  වීමට ශ්රී ලං ො සුරැකුම්පත් හො ිනිමය ක ොමිසන්ව සභොව මගින්ව බලපර ලබොගත 

යුතුය. වැඩි ිස්තර www.cse.lk කවේ අඩිකයන්ව ලබොගත හැ . 

 

වැඩි ිස්තර සඳහො අමතන්වන ,  

නිකරෝෙන්ව ිකේසුන්වදර ,  

ප්රධොනී අකලි රණය 

ක ොළඹ ක ොටස් හුවමොරුව 

දුර ථන : + 94 112356510, ජංගම දුර ථන : + 94 777 819999, ෆැක්ස් : + 94 112445279 

http://www.cse.lk/


   
 

 

ිදුත් තැපෑල : niroshan@cse.lk 
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